
Global Times: Όταν πρόκειται για πυρηνικό πόλεμο, δεν υπάρχει χάπι για μετάνοια

Άρθρο της σύνταξης.

Μήπως ελλοχεύει το φάσμα ενός πυρηνικού πολέμου; Με την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ρωσίας-
Ουκρανίας, η διεθνής κοινότητα έχει μια αυξανόμενη αίσθηση κινδύνου σχετικά με το ενδεχόμενο 
να ξεσπάσει πυρηνικός πόλεμος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε πρόσφατα ότι 
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ απείλησαν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα 
εναντίον της Ρωσίας. Η Ρωσία διαθέτει πολλά όπλα για να απαντήσει, δήλωσε ο Πούτιν, 
τονίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για μπλόφα. Επιπλέον, κατά τη δέκατη διάσκεψη 
αναθεώρησης των συμβαλλομένων μερών της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, 
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε 
«μια εποχή πυρηνικού κινδύνου που δεν έχουμε ξαναδεί από το αποκορύφωμα του Ψυχρού 
Πολέμου».

Τα πυρηνικά όπλα είναι τα πιο θανατηφόρα όπλα. Αν ξεσπάσει ένας ανεξέλεγκτος πυρηνικός 
πόλεμος, θα φέρει την ανθρώπινη κοινωνία στην άβυσσο της καταστροφής. Μια μελέτη που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα δείχνει ότι ένας πυρηνικός πόλεμος πλήρους κλίμακας μεταξύ των 
ΗΠΑ και της Ρωσίας θα οδηγούσε στο θάνατο περισσότερους από 5 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αυτή τη στιγμή, ένα επικίνδυνο σήμα εμφανίζεται: Είτε τα μέρη εκτονώνουν το θυμό τους είτε 
χρησιμοποιούν μεγάλες κουβέντες, η συχνότητα των συζητήσεων για τα πυρηνικά όπλα αυξάνεται. 
Αλλά τα πυρηνικά όπλα δεν είναι σε καμία περίπτωση μια χειροβομβίδα που μπορεί κανείς να 
δέσει στη ζώνη του και να την βγάλει για να την επιδείξει κατά το δοκούν για να τρομάξει τον 
κόσμο. Η σπειροειδής κλιμάκωση του πολέμου είναι συχνά απρόβλεπτη. Στο θέμα του 
πυρηνικού πολέμου, δεν υπάρχει χάπι για μετάνοια.

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη, τα εμπλεκόμενα μέρη να κατευνάσουν την κατάσταση το 
συντομότερο δυνατό και να δημιουργήσουν συνθήκες για την προώθηση ειρηνευτικών συνομιλιών.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η τρέχουσα «πυρηνική ένταση» πηγάζει από ένα έντονο αίσθημα 
ανασφάλειας στα γεωπολιτικά παιχνίδια. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι η πιθανότητα 
σύγκρουσης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αυξάνεται και η παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα 
ταλαντεύεται ραγδαία. Και μια απλή αλήθεια είναι ότι όσο πιο ειρηνικό και σταθερό είναι το 
περιβάλλον, τόσο πιο πυκνή θα είναι η σκόνη για να σκεπάζει στα πυρηνικά όπλα. Μόλις όμως ο 
κόσμος παγιδευτεί στον φαύλο κύκλο του «επιδιώκω μεγαλύτερη ασφάλεια - καθίσταμαι λιγότερο 
ασφαλής - επιθυμώ περισσότερο την απόλυτη ασφάλεια», τα πυρηνικά όπλα θα βγουν 
πιθανότατα και θα γυαλιστούν.

Για να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, το σύστημα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων είναι πιο 
εύθραυστο από ποτέ. Από αυτή την άποψη, οι ΗΠΑ και η Δύση θα πρέπει να επωμιστούν την κύρια
ευθύνη. Με την πάροδο των ετών, τα «διπλά πυρηνικά πρότυπα» των ΗΠΑ και της Δύσης 
ήταν σαν μια βελόνα, η οποία τρυπάει τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων, ανοίγοντας τη μια τρύπα μετά την άλλη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το 
πυρηνικό κατώφλι και να δημιουργείται μια δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι πλέον 
δύσκολο να αποτραπεί η διάδοση των πυρηνικών όπλων. 

Επιπλέον, οι ΗΠΑ, καθοδηγούμενες από τη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, ενίσχυσαν την 
πολιτική των μπλοκ και των στρατιωτικών συμμαχιών, αναζήτησαν το απόλυτο στρατηγικό 
πλεονέκτημα, προκάλεσαν αντιπαραθέσεις μεταξύ των στρατοπέδων στα δύο άκρα της 
Ευρασιατικής ηπείρου και προώθησαν την εμπροσθοβαρή ανάπτυξη πυρηνικών πυραύλων 



και άλλων στρατηγικών όπλων. Η αλληλουχία των εν λόγω αρνητικών κινήσεων συνιστά την 
ουσία της σημερινής «πυρηνικής έντασης». 

Σήμερα, η Ουάσιγκτον είναι ο πιο ενεργός παίκτης στη διεθνή σκηνή που εκφράζει «ανησυχίες» 
για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου. Πιστεύουμε ότι αν η Ουάσιγκτον εννοεί ειλικρινά αυτά που 
λέει, ως πυρηνική δύναμη και μοναδική υπερδύναμη στον κόσμο, θα πρέπει να κάνει 
περισσότερα, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δράσεις για να μετριάσει το αίσθημα 
ανασφάλειας στη διεθνή κοινότητα, ιδίως μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. 

Για παράδειγμα, μπορεί να σταματήσει να αναπτύσσει και να εγκαθιστά αντιπυραυλικά 
συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, να σταματήσει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυραυλικών 
συστημάτων εδάφους μεσαίου βεληνεκούς στο εξωτερικό, να αποσύρει τα πυρηνικά της όπλα 
που έχουν εγκατασταθεί στο εξωτερικό το συντομότερο δυνατό και να παραιτηθεί από την 
αναπαραγωγή συμφωνιών με στόχο το «μοίρασμα των πυρηνικών» σε οποιαδήποτε μορφή 
στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού κ.λπ. Μόνον, αφού πρώτα τα κάνουν αυτά οι ΗΠΑ, θα 
είναι μετά σε θέση να διατυπώσουν απαιτήσεις προς τους άλλους.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία, οι οποίες διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, θα πρέπει να 
εκπληρώσουν αποτελεσματικά την ειδική και προνομιακή ιστορική ευθύνη τους σχετικά με τον 
πυρηνικό αφοπλισμό και να μειώσουν περαιτέρω τα αντίστοιχα πυρηνικά τους οπλοστάσια σε 
σημαντικό και ουσιαστικό βαθμό με επαληθεύσιμο, μη αναστρέψιμο και νομικά δεσμευτικό τρόπο, 
έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την τελική επίτευξη του συνολικού και πλήρους 
πυρηνικού αφοπλισμού. Επιπλέον, καλούμε τα πυρηνικά κράτη να εγκαταλείψουν τις 
στρατηγικές πυρηνικής αποτροπής που επικεντρώνονται σε προληπτικά πλήγματα. Όπως 
είναι γνωστό, η Κίνα είναι το μόνο από τα πέντε κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα που έχει 
δεσμευτεί να μην κάνει «πρώτη χρήση» πυρηνικών όπλων. Δεν θα χρησιμοποιήσει ή δεν θα 
απειλήσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον κρατών που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα ή 
που βρίσκονται σε ζώνες απαλλαγμένες από πυρηνικά όπλα. Η Κίνα διαδραματίζει εξαιρετικά 
σημαντικό ρόλο στη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και στην πρόληψη πυρηνικών συγκρούσεων.
Ελπίζουμε ότι και τα υπόλοιπα  κράτη, που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, ιδίως οι πυρηνικές δυνάμεις, 
θα μπορούσαν να ακολουθήσουν κι αυτά το παράδειγμα της Κίνας.

Νωρίτερα φέτος, οι ηγέτες των πέντε κρατών με πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, 
της Ρωσίας, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, εξέδωσαν την Κοινή Δήλωση 
των ηγετών των πέντε κρατών με πυρηνικά όπλα σχετικά με την πρόληψη του πυρηνικού πολέμου 
και την αποφυγή του ανταγωνισμού των εξοπλισμών, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι «ένας 
πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί». Η πρόληψη του 
πυρηνικού πολέμου είναι ζήτημα θεμελιώδους σημασίας, προκειμένου να διατηρηθεί η 
παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα και να διαφυλαχθεί απρόσκοπτα η ασφάλεια για όλους. 
Μόνο με αυτόν τον τρόπο τα πυρηνικά όπλα που υφίστανται «μπορούν να εξυπηρετήσουν 
αμυντικούς σκοπούς, να αποτρέψουν την επιθετικότητα, να εμποδίσουν τον πόλεμο» και να 
δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον που να ευνοεί περαιτέρω την προώθηση του 
αφοπλισμού και τελικά την οικοδόμηση ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα.


